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50 jaar
BEWEGING V00R GEWELDL0ZE KRACHT 

1966 - 2016

In september 1966 wordt de Stichting voor Studie, Vorming en Training in Geweldloze Weerbaarheid
opgericht, en in september 1976 de Stichting Voorlichting Actieve Geweldloosheid.

In 1991 worden ze samengevoegd als Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG). 
Vanaf 2008 wordt aan de naam Beweging voor Geweldloze Kracht toegevoegd.

Viering van het 50-jarig bestaan van de Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG),

 in EMMA: Centrum voor Wereld, Vrede en Milieu, op 

zondag 2 oktober 2016 (in Utrecht).
Programma en Presentaties

1.00 uur   - ontvangst met gebak, koffie / thee / fris

1.15 uur  ONTMOETING

1.50 uur  WELKOM:      Wim Robben

2.00 uur  OPENING:      Negen Kernpunten van Geweldloosheid, Hans Feddema

2.30 uur  VERLEDEN:  De Ontwikkeling van Geweldloze Kracht, Wim Robben

3.00 uur   - pauze met koffie / thee / fris en iets lekkers 

3.45 uur  HEDEN:         Geweldloosheid en Bestaansvragen in een Kwetsbare Wereld,
                                       Saskia van Goelst Meijer

4.15 uur  TOEKOMST: Geweldloze Kracht in de Wereld van Nu, Rivera Sun

5.00 uur  TE DOEN:     WAT heeft de Samenleving nodig?, genodigden o.l.v. Nina Koevoets 

5.30 uur - 6.15 uur    -  afsluitend samenzijn met soep, belegde broodjes en een drankje

http://www.samenvoorvrede.nl/
mailto:info@geweldloosactief.nl


WELKOM:   Wim Robben (secretaris SVAG)

Graag heet ik ieder van harte welkom op deze dag waarop we het 50-jarig bestaan van de Stichting

voor Actieve Geweldloosheid vieren. We doen dit in een feestelijke en ontspannen sfeer, en in gesprek 

met elkaar, waarbij we via korte presentaties stilstaan bij een aantal aspecten van geweldloosheid.

De presentatie van Rivera Sun (schrijfster, activiste, trainster uit de VS) is op film opgenomen en 

Nederlands ondertiteld. Ze sluit aan bij 2 oktober: Gandhi’s geboortedag (147 jaar geleden).

Zowel voor de Internationale  Geweldloze Beweging  als voor onze organisatie is Gandhi natuurlijk 

van grote betekenis. Ook van grote betekenis is Bart de Ligt, die helaas in 1938 op 55-jarige leeftijd 

overleed. We vinden het heel erg leuk dat zijn kleinzoon Michiel de Ligt vanmiddag, samen met zijn 

echtgenote, hier aanwezig is.

Voor onze organisatie, en ons streven, is nog een derde persoon heel belangrijk geweest, en wel Evert 

Huisman die het initiatief nam tot onze organisatie en tot aan het eind van zijn leven daarvoor actief is  

geweest. Hij overleed 8 oktober 2009 op 86-jarige leeftijd. Maar in ons midden is zijn oudste zoon 

Gerritjan en dat doet ons veel genoegen.

Om hun beeltenis deel te laten zijn van deze middag hebben we de foto’s van hen drieën een speciaal 

plekje gegeven. Dit samen met hun echtgenotes die aan het werk van hun partner hebben bijgedragen.

Mohandas en Kasturba Gandhi

Ina en Bart de Ligt

Evert en Wil Huisman

Dit alles ter inleiding en opening van deze dag, waarbij ik het woord ga geven aan onze voorzitter, en 

zeer gedreven bepleiter van actieve geweldloosheid, Hans Feddema.


